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esse granizo, isso nos fala do juízo divino; portanto, o povo de Deus tem 
que	estar	preparado	neste	tempo	final,	antes	que	caia	o	juízo	divino	sobre	
a Terra.
 Sob a Sétima Trombeta de Apocalipse 11, é que tudo isto vem à Terra; 
essa Sétima Trombeta é essa mesma Trombeta que corresponde à Festa 
das Trombetas, e que corresponde ao ano novo judeu.

A DISPENSAÇÃO DO REINO
Dr. William Soto Santiago
Terça-feira, 1º de março de 1994
Olavarría, Argentina
 Nós estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos, no 
tempo em que Ele está materializando as coisas que estão no Trono de 
Deus.
 E por essa causa é que o Livro selado com sete selos, ao ser aberto é 
trazido à Terra e é colocado no Lugar Santíssimo do Templo espiritual, 
materializado na forma de uma Mensagem: a Mensagem do Evangelho do 
Reino, e materializado em carne humana em cada um de nós.
 Está se fazendo carne em nós o Título de Propriedade, o Livro da Vida 
do Cordeiro; está se fazendo carne em nós a Palavra. Estamos comendo 
da	Árvore	da	Vida,	da	Árvore	que	precisamos	comer	neste	 tempo	final,	
materializada na forma de uma Mensagem: a Mensagem do Evangelho do 
Reino, e materializando se em carne humana em cada um de nós, em vocês 
e em mim também.
 Todas estas bênçãos estão na Dispensação do Reino, a qual abriu sua 
porta, a qual Cristo abriu. Cristo abriu sua porta, a porta da Dispensação do 
Reino, em 1974, em 1º de março, e chamou Seu povo para subir e entrar na 
Dispensação do Reino; onde nós temos entrado, e onde nos encontramos 
felizes e contentes, cheios das bênçãos de Deus.
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ESTUDO BÍBLICO #92 – SEXTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2021
TEMA: DEDICANDO A CASA DE DEUS

Dr. William Soto Santiago
Segunda-feira, 1 de novembro de 1999

Talcahuano, Biobío, Chile

Escrituras base: 2 Crônicas 5:13-14 / Êxodo 40:34-35 / Hebreus 3:5-6

O LAVRADOR RECOLHENDO O FRUTO
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 5 de março de 2011
Villahermosa, Tabasco, México
 As sete eras da Igreja correspondem ao Lugar Santo, e já terminou 
essa etapa do Lugar Santo. Cada mensageiro em cada era trouxe a Arca do 
Pacto até o lugar que lhe correspondeu, passando pelo Lugar Santo, de era 
em era, nos ombros, no coração do mensageiro correspondente a essa era.
 E por quanto a arca somente podia ser carregada pelos sacerdotes: os 
crentes em Cristo nascidos de novo — que foram lavados com o Sangue 
de Cristo — foram feitos para nosso Deus reis (e o que?) e sacerdotes; 
portanto, é um trabalho exclusivo de sacerdotes no Templo Místico de 
Cristo.
	 A	arca	do	Pacto	não	pode	ficar	somente	no	Lugar	Santíssimo,	porque	
o propósito é que seja colocada no Lugar Santíssimo, no meio dos Dois 
Querubins, no meio dos Dois Querubins de madeira de oliveira cobertos 
de ouro; onde estará segura a arca do Pacto, e onde a presença de Deus na 
Coluna de Fogo será uma realidade; onde estará a unção no Corpo Místico 
de Cristo, nesse Templo espiritual.
 Pois a promessa é que virá ao Seu Templo o Senhor1; assim como veio 
ao tabernáculo que Moisés construiu quando foi dedicado; assim como 
veio ao templo que construiu o rei Salomão quando foi dedicado, e se 
colocou dentro do lugar santíssimo, sobre o propiciatório, que é a tampa 
da arca do pacto (e é de ouro), que tem dois querubins de ouro, um a cada 
lado; e como veio ao Tabernáculo humano ou Templo humano chamado 
Jesus, quando foi batizado por João Batista.
 Ali veio a presença de Deus, a Coluna de Fogo, o Espírito Santo, e 
posou sobre Jesus. Por isso Jesus dizia2:
 “O Espírito do Senhor está sobre mim, 
pois que me ungiu…”

1  Malaquias 3:1
2  São Lucas 4:18
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 O tabernáculo que Moisés construiu foi ungido com a presença de 
Deus, a presença da Coluna de Fogo, o Anjo do Pacto; o templo que o 
rei Salomão construiu foi ungido com a presença de Deus, a presença do 
Espírito Santo, a presença do Anjo do Pacto dentro do lugar santíssimo; 
o Templo humano foi ungido, Jesus Cristo, com a presença de Deus: na 
alma, no coração, aí estava a Coluna de Fogo.
 Ele dizia3: “O Pai que mora em mim, Ele faz as obras”. Ele dizia4: “Eu 
não faço nada de mim mesmo”. Era Deus por meio do Seu Espírito no véu 
de carne, no Templo humano: Jesus. Por isso Ele dizia: “Eu e o Pai somos 
um”. “Quem vê a mim, viu o Pai”. São João, capítulo 10, versículo 30; e 
São João, capítulo 14, versículo 6 em diante.
 E agora, falta um templo, e digamos dois: um Templo Místico de 
crentes (que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo), para receber no Lugar 
Santíssimo (que é a Era da Pedra Angular), receber a Vinda do Anjo do 
Pacto, de Cristo; por isso a Igreja do Senhor Jesus Cristo esteve esperando 
a Vinda do Senhor por dois mil anos.
 A Vinda do Senhor à Sua Igreja será a Unção, será a Vinda da Coluna 
de Fogo, a Vinda do Anjo do Pacto, a Vinda do Senhor à Sua Igreja, na 
etapa da Era do Lugar Santíssimo desse Corpo Místico de crentes.
 E depois a Unção ou Vinda do Senhor, do Anjo do Pacto, do Espírito 
Santo em toda Sua plenitude, a templos humanos: cada crente em Cristo, 
para habitar em toda Sua plenitude e transformar o corpo da nossa 
humilhação, para que seja semelhante ao corpo da sua glória5.
	 Portanto,	 contendei	 eficazmente	 pela	 fé	 dada	 à	 Sua	 Igreja	 pelos	
apóstolos. Nunca deixem que a fé em Cristo seja tirada do seu coração. 
Recordem que são os crentes em Cristo nascidos de novo que têm estas 
promessas de grandes bênçãos.
 Não está prometida ressurreição e transformação para pessoas que não 
são crentes em Cristo; estas são promessas para os crentes em Cristo, que 
formam o Corpo Místico de Cristo.
 Ele está prometido para vir à Sua Igreja, Seu Templo espiritual; por 
isso a Igreja do Senhor Jesus Cristo, o cristianismo, está esperando a 
Segunda Vinda de Cristo.
	 Portanto,	estejam	firmes	na	fé6, que uma vez foi dada aos crentes, aos 
Santos, por meio do Espírito Santo através dos apóstolos.
 Estar no Corpo Místico de Cristo é a garantia de que permaneceremos 
com vida eterna no Reino de Deus por toda a eternidade.

3  São João 14:10
4  São João 5:19
5  Filipenses 3:21
6  1 Pedro 5:8-11; Filipenses 1:27-30; Romanos 5:2; Colosenses 1:21-23
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 69
A maneira de um verdadeiro profeta
Jeffersonville, Ind., 13-5-62
Rev. William M. Branham
 597 - “E como Elias foi abaixo ao Jordão um dia e o golpeou (com 
Eliseu), e se afastou para atrás e ele cruzou ao outro lado; ele veio de 
regresso com uma dupla porção. E quando nós golpearmos o Jordão (com 
Cristo), nós temos uma porção, mas quando nós regressarmos vamos com 
duas porções. Nós temos Vida Eterna, ressurreição do pecado agora em 
retidão com o Espírito Santo, e então no regresso com Cristo nós vamos 
para atrás com as duas: ressurreição física, e nós já temos ressurreição 
espiritual; nós então temos uma dupla porção”.

OS AMIGOS DE JESUS
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 30 de agosto de 2008
Rio de Janeiro, Brasil
 Ao soar a Trombeta, essa Festa das Trombetas, o povo escuta e se 
junta: uma Santa Convocação; ou seja, que é um chamado para reunir o 
povo, e é um chamado de Deus, do Céu.
	 Esse	é	o	chamado	correspondente	a	este	tempo	final,	onde	essa	Grande	
Voz de Trombeta ou Trombeta Final, que São Paulo fala, chama e junta 
o povo de Deus para prepará-lo; porque o juízo divino há de vir sobre a 
Terra.
 É o chamado de Deus para preparar o povo, para que o juízo divino 
não faça mal. É a Trombeta que anuncia os juízos divinos que hão de vir 
sobre a Terra, ou seja, a Voz de Deus falando ao Seu povo, revelando aos 
Seus amigos…, Cristo em Espírito Santo no Último dia revelando ao Seu 
povo,	aos	Seus	amigos,	estas	coisas	que	virão	neste	tempo	final.
 O Templo, o Lugar Santíssimo, se abre, e se abre a arca do Pacto no 
Céu;	porque	assim	 foi	 tipificado	no	 tabernáculo,	o	qual	depois	no	Céu,	
acima, se abre. E por isso diz Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, e 
Apocalipse, capítulo 15, que se via ou que foi aberto o Lugar Santíssimo, 
ou seja, o Templo do Testemunho no Céu; e também diz que se via a arca 
do Pacto no Céu, foi aberto lá no Céu. Isso está em Apocalipse, capítulo 
11, versículo 19, onde diz:
 “E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista 
no seu templo; e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, um terremoto e 
grande saraiva.”
 Isso fala de juízo divino: esse terremoto, esses trovões, essas vozes e 
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